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 مقدمة 1

وفقًا لنظام االتصاالت، والئحته التنفيذية، وتنظيم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، فإن هيئة 
االتصاالت وتقنية المعلومات )الهيئة( هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية 

 المعلومات في المملكة العربية السعودية )المملكة(. 

ة على القيام بمهامها، وسعيها من أجل تحقيق الشفافية ومشاركة وبناًء على ذلك، وحرصا من الهيئ
العموم في عملية صناعة القرار، فقد أعدت الهيئة وثيقة طلب مرئيات العموم هذه؛ للحصول على 

ومسودة "الشروط الخاصة  ،"اإلطار التنظيمي إلنترنت األشياءمسودة " آراء األطراف المعنية حول
 باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص"خدمات إنترنت األشياء ( لتقديم للتراخيص الفئوية نوع )ب

وفقا ألنظمة الهيئة والتنظيمات المطبقة في المملكة فيما يتعلق بقطاع االتصاالت وتقنية 
 المعلومات.

 

 طلب مرئيات العموم نطاق وأهداف 2

ذات العالقة، والمهتمين من جراءات طلب مرئيات العموم هذه إلى إتاحة الفرصة للجهات إهدف ت
، "اإلطار التنظيمي إلنترنت األشياء"مسودة  حيال إلى الهيئة ومالحظاتهم إرسال مرئياتهمبالعموم؛ 

باستخدام خدمات إنترنت األشياء ومسودة "الشروط الخاصة للتراخيص الفئوية نوع )ب( لتقديم 
لتحقيق الدور الذي تقوم به الهيئة في تمكين  اتم إعداده والتي، الترددات المعفاة من الترخيص"

 التقنيات الحديثة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات. 

 تقديم المرئيات 3

أن يقدموا ، العموم هذه المشاركين الراغبين في إبداء مرئياتهم حول وثيقة طلب مرئياتعلى 
هـ 14/07/1440يوم الخميس  ، ويجب تسليمها إلى الهيئة في موعد أقصاهمكتوبةمرئياتهم 
 م. 21/03/2019الموافق 
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 يمكن تقديم المرئيات المتعلقة بهذه الوثيقة على عنوان أو أكثر من العناوين التالية:و 

 IoT@citc.gov.sa-2020IMT عن طريق البريد اإللكتروني على العنوان -

( في مقر هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات نسخة ورقية وأخرى إلكترونية)تسليمها يدويًا  -
تقاطع  –على العنوان التالي: هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، حي النخيل الغربي 

 شارع األمير تركي بن عبدالعزيز األول مع طريق األمام سعود بن عبدالعزيز

هيئة  العنوان التالي: باستخدام (ترونيةنسخة ورقية وأخرى إلك) عن طريق صندوق البريد -
 زعبد العزيتقاطع شارع األمير تركي بن  -حي النخيل االتصاالت وتقنية المعلومات،

 ،11588الرياض  ،75606ب .ص ،زعبد العزيسعود بن  األول مع طريق اإلمام
 المملكة العربية السعودية.

 ،"اإلطار التنظيمي إلنترنت األشياءحيال مسودة " تدعو الهيئة المشاركين الى تقديم مرئياتهمو 
باستخدام خدمات إنترنت األشياء ومسودة "الشروط الخاصة للتراخيص الفئوية نوع )ب( لتقديم 

ويرجى من المشاركين عند إرسال مرئياتهم اإلشارة الى الفقرة أو الترددات المعفاة من الترخيص"، 
في التعليق عليها مع دعم مرئياتهم بالمبررات ذات الصلة، والتحليالت، والبيانات  ةالعبارة المرغوب

رقم الهاتف(. علمًا بأن ما  –العنوان  –الالزمة، وأيضًا تحديد تفاصيل االتصال )اسم المشارك 
 يتم تقديمه في هذا الشأن ال يعتبر ملزمًا للهيئة.
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